
 
 

VERENIGING TOT BEHOUD VAN HET LINGELANDSCHAP 

 

Acht punten over landschap. Aanbeveling voor uw verkiezingsprogramma.  
 
De Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap (VBL) biedt u een 8 - puntenplan aan. Kijk 
eens of een of meer van deze punten een plekje in jullie verkiezingsprogramma verdienen? Ze 
hoeven niet eens veel geld te kosten- besparen zelfs geld! En uw partij helpt hiermee uw eigen 
en onze dagelijkse leefomgeving mooi te houden en mooier te maken. 
 

1 Zet biodiversiteit hoger in het prioriteitenlijstje van het groenonderhoud. Maai 
gazons en bermen zeker niet voor einde mei. Maak Maai-Mei-Niet een 
kosteneffectief uitgangspunt! (https://bijenstichting.nl/maai-mei-niet/) Bijen en 
insecten zijn er blij mee! 

2 Dim het licht! Duisternis in het landschap is goed voor mensen en dieren. Dim als 
gemeente het licht waar het best kan, verlicht als gemeente niet onnodig objecten 
midden in de nacht (tussen 12 en 5 uur ’s nachts), en beperk verlichte reclame van 
bedrijven tot de vroege avond. (https://www.omgevingsweb.nl/nieuws/de-
duisternis-beschermen-op-gebiedsniveau/) Mensen en dieren slapen er beter door. 
En goed voor de gemeentelijke portemonnee. 

3 Geef leefbaarheidssubsidies vooral aan initiatieven voor bloemrijke velden, bermen 
en het aanleggen en onderhouden van hagen.  

4 Bescherm officieel ‘nationaal landschap’. 
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Groene_Hart) 
(https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_Landschap_Rivierengebied)  Daarmee 
wordt de gemeente geen museum maar moet elk initiatief wel passen bij de 
beschreven kernkwaliteiten van het mooie landschap. 

5 Maak een landschapsplan, waar alle belangen die ruimte in het buitengebied vragen, 
zorgvuldig worden ingepast. Wonen, wegen, bedrijven, landbouw, duurzame 
energie, recreëren moeten elkaar de ruimte gunnen maar ook het landschap 
respecteren. 

6 Benut subsidieregelingen voor bos om in ons open rivieren- en veenweidegebied 
geen grote bossen maar kleine landschapselementen (bosjes, hagen, glooiende 
waterkanten en poelen) aan te leggen. Goed voor het landschap, goed voor de 
biodiversiteit, goed voor schaduw voor het vee, goed voor de waterberging. 

7 Maak in de bebouwde kom meer groen, zoals tiny forests en groene daken, en maak 
Tegel Wippen in de tuinen ‘cool’. Goed tegen de hittestress! 

8 Verbied in nieuw aan te leggen woonwijken verstening van tuinen en het plaatsen 
van schuttingen. Geef een tegemoetkoming voor groene erfafscheidingen. 

 
Wilt u iets vragen over een van deze punten? Mail met contact@lingelandschap.nl of bel met 
een van onze bestuursleden (www.lingelandschap.nl) Hopelijk kunnen we zelfs bij u op bezoek 
komen! 
 
Vereniging tot Behoud van het Lingelandschap geeft de Linge en het landschap in Buren, Tiel, 
West Betuwe, Vijfheerenlanden, Molenlanden en Gorinchem een stem! 

Postbus 131, 4190 CC Geldermalsen 
E-mail : contact@lingelandschap.nl 
Website : www.lingelandschap.nl 
Bank: NL33 RABO 0313 1332 12 
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